
S/RES/2117 (2013)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
26 September 2013 
 
 

 

 

13-48739 (A) 

*1348739* 

  )٢٠١٣ (٢١١٧القرار     
  

  ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٦، املعقودة يف ٧٠٣٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
    

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــه       إذ ي ــة إلي ــدوليني املوكل ــن ال ــسلم واألم ــسؤوليته األساســية عــن صــون ال  إىل م

مـم املتحـدة، وإذ يالحـظ مـا تتـسم بـه األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                     مبوجب ميثاق األ  
  أمهية باعتبارها أكثر األسلحة استخداما يف معظم النـزاعات املسلحة األخرية، من

ــشري   ــسه املؤرخــة  وإذ ي ــات رئي ــارس / آذار١٩ إىل بيان ، )S/PRST/2010/6 (٢٠١٠م
ــاين١٤ و ــانون الثـــ ــاير / كـــ ــران٢٩، و )S/PRST/2009/1 (٢٠٠٩ينـــ ــه / حزيـــ  ٢٠٠٧يونيـــ
)S/PRST/2007/24( ٢٠٠٥فربايـــــــر / شـــــــباط١٧، و) S/PRST/2005/7(ــانون  ١٩ ، و كـــــ

 ٢٠٠٢أكتــــــــــوبر / تــــــــــشرين األول٣١، و )S/PRST/2004/1 (٢٠٠٤ينــــــــــاير /الثــــــــــاين
)S/PRST/2002/30( ــسطس / آب٣١، و ــول ٢٤ ، و)S/PRST/2001/21 (٢٠٠١أغـــــ  /أيلـــــ

، وكـذلك سـائر قـرارات اجمللـس ذات الـصلة باملوضـوع،              )S/PRST/1999/28 (١٩٩٩سبتمرب  
، وإىل بيانـات رئيـسه   )S/RES/1196 (1998(( ١٩٩٨سـبتمرب  / أيلول١٦مبا فيها القرار املؤرخ 

  املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،
 أنه ينبغي مراعـاة احلـق يف الـدفاع الفـردي واجلمـاعي عـن الـنفس املعتـرف                    وإذ يؤكد   

 األمنيــة املــشروعة جلميــع البلــدان مراعــاة  مــن ميثــاق األمــم املتحــدة واملطالــب٥١يف املــادة  بــه
تامة، وإذ يسلم بأن الدول تتاجر باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتـصنعها وحتـتفظ هبـا                   

  ألسباب أمنية ورياضية وجتارية مشروعة،
 ألن النقل غري املشروع لألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة         وإذ يساوره بالغ القلق     

زعزع االستقرار وإساءة استخدامها يف منـاطق كـثرية مـن العـامل ال يـزال       وتكديسها على حنو ي   
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يهـدد الـسالم واألمـن الـدوليني، ويتــسبب يف إزهـاق العديـد مـن األرواح، ويـسهم يف زعزعــة         
االستقرار وانعدام األمن، ويواصـل تقـويض اضـطالع جملـس األمـن علـى حنـو فعـال مبـسؤوليته                

  ليني،الرئيسية عن صون السلم واألمن الدو
 بأن التهديدات النامجة عن النقل غـري املـشروع لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة             وإذ يقر   

اخلفيفــة وتكديــسها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتخدامها قــد خيتلــف بــاختالف الظــروف     
الوطنيــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وإذ يــشجع اختــاذ إجــراءات كفيلــة مبعاجلــة االحتياجــات    

  ثلة،والتحديات املا
ــدات النامجــة عــن النقــل      وإذ يــسلم   ــاء القــدرات مــن أجــل التــصدي للتهدي ــة بن  بأمهي

املــشروع لألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وتكديــسها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة     غــري
استخدامها، وال سيما يف أفريقيا، وإذ يرحـب مبـا تبذلـه الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                    

  من جهود للتصدي هلذه اآلفة، وإذ يشجع بقوة توفري الدعم هلذه اجلهود،ودون اإلقليمية 
 على أمهية مساعدة الدول األعـضاء وكـذلك املنظمـات احلكوميـة الدوليـة               وإذ يشدد   

واإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمـال بنـاء القـدرات مـن أجـل منـع ومعاجلـة النقـل غـري املـشروع                 
  وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استخدامها،لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

 إىل الـصلة الوثيقـة بـني اإلرهـاب الـدويل واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة          بقلق وإذ يشري   
واالجتـــار باملخـــدرات وغـــسل األمـــوال وســـائر املعـــامالت املاليـــة غـــري املـــشروعة والسمـــسرة  

جتار غري املشروع باألسـلحة، والـصلة       املشروعة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واال       غري
بني االستغالل غري القانوين للمـوارد الطبيعيـة واالجتـار غـري املـشروع هبـذه املـوارد وبـني انتـشار               

  ،األسلحة واالجتار هبا، باعتبار ذلك عامال رئيسيا يف تأجيج العديد من النـزاعات وتفاقمها
لحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة        ألن النقـل غـري املـشروع لألسـ         عن القلق  وإذ يعرب   

وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استخدامها ما فتئ يهدد سـالمة حفظـة الـسالم التـابعني                
لألمم املتحدة وأمنـهم وينـال مـن فعاليـة تنفيـذهم لواليـات حفـظ الـسالم، كمـا يهـدد سـالمة                    

  انية على حنو فعال،أفراد املساعدة اإلنسانية وأمنهم وقدرهتم على توفري املساعدة اإلنس
 إىل أن النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة           وإذ يشري ببالغ القلق     

وتكديسها بصورة تزعزع االستقرار وإساءة استخدامها هـي أمـور تـؤجج النــزاعات املـسلحة                
وختلّــف آثــارا ســلبية واســعة النطــاق علــى حقــوق اإلنــسان وعلــى كــل مــن الــصعيد اإلنــساين    

االقتـــصادي، وال ســـيما علـــى أمـــن املـــدنيني يف خـــضم النــــزاعات  -إلمنـــائي واالجتمـــاعي وا
املـسلحة، مبـا يــشمل اشـتداد وطــأة العنـف ضــد املـرأة والفتــاة مقارنـة بالرجــل، وتفـاقم العنــف        
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اجلنسي واجلنساين، وإقدام األطراف يف النـزاعات املـسلحة علـى جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم                
  ن الدويل الساري،يف انتهاك للقانو

 بــأن هــذا القــرار يركــز علــى النقــل غــري املــشروع لألســلحة الــصغرية وإذ حيــيط علمــا  
واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة اسـتخدامها، مبـا يف ذلـك يف سـياقات         

  حظر توريد األسلحة الذي يفرضه اجمللس،
ي يفرضــه اجمللــس يف مكافحــة  بأمهيــة مــسامهة حظــر توريــد األســلحة الــذوإذ يعتــرف  

النقل غـري املـشروع لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ويف التخفيـف مـن حـدة النــزاعات                      
ــن           ــسالم واألم ــاإلخالل بال ــدد ب ــيت هت ــسلمية للحــاالت ال ــسوية ال ــة للت ــة الظــروف املواتي وهتيئ

 دعـم منـع    بإسهام حظـر توريـد األسـلحة الـذي يفرضـه اجمللـس يف       وإذ يعترف أيضا  الدوليني،  
نشوب النـزاعات وبناء الـسالم بعـد انتـهاء النــزاع ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                     

  وإصالح قطاع األمن،
 بأمهية كفالة فعالية األمن املـادي وإدارة املخزونـات مـن األسـلحة الـصغرية                موإذ يسلّ   

ملــشروع لألســلحة واألســلحة اخلفيفــة والــذخرية باعتبــار ذلــك وســيلة مهمــة ملنــع النقــل غــري ا  
الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وتكديــسها بــصورة تزعــزع االســتقرار وإســاءة اســتخدامها، وفقــا 
للمعــايري العامليــة واإلقليميــة وبــسبل تــشمل تطبيــق مبــادئ توجيهيــة طوعيــة، مــن قبيــل املبــادئ  

لـة وقايـة    التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية اليت وضعت يف إطار األمم املتحدة بـشأن كفا             
أفضل، واملعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية يف إطار املمارسات املتعلقة بـإدارة خمزونـات              

  األسلحة والذخرية،
 على أمهية معاجلة مـسألة النقـل غـري املـشروع لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                  وإذ يشدد   

منـع نـشوب النــزاع      اخلفيفة وتكديسها بصورة تزعزع االستقرار وإساءة استخدامها، مـن أجـل            
، يف هذا الـسياق، أمهيـة اعتمـاد ُنُهـجٍ دوليـة وإقليميـة               وإذ يؤكد وبناء السالم بعد انتهاء النـزاع،      

ووطنية شاملة إزاء نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، تقوم على إدماج اجلوانب الـسياسية              
اخلاصـة لألطفـال والنـساء وتـشجع     واالجتماعية واالقتصادية واإلمنائية األمنية وتليب االحتياجات  

سـبيل صــون الـسالم واألمــن    مـشاركة املـرأة بــصورة كاملـة وفعالــة يف مجيـع اجلهـود املبذولــة يف     
  ،)S/RES/1325 (2000) (١٣٢٥وتعزيزمها، وفقا لقرار جملس األمن 

املشروع لألسـلحة     منع ما ينطوي عليه النقل غري       على مسؤولية الدول عن    وإذ يؤكد   
الصغرية واخلفيفة وتكديسها بصورة تزعزع االستقرار وإسـاءة اسـتخدامها مـن هتديـد للـسالم                

  واألمن الدوليني وآثار مدمرة تطال املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة،
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دى إىل ارتكـاب     بأن إساءة استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة أ         موإذ يسلّ   
 مـن مث تأكيـد األحكـام ذات الـصلة مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر قمـة                     وإذ يعيـد  جرائم خطـرية،    

 ١٣٩  و١٣٨ بشأن محايـة املـدنيني يف النــزاعات املـسلحة، مبـا يف ذلـك الفقرتـان            ٢٠٠٥ عام
 العرقـي  املتعلقتان باملسؤولية عن محاية السكان من اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري               

  واجلرائم ضد اإلنسانية،
ــدير  وإذ يالحــظ   ــع التق ــة     م ــة الدولي ــدول األعــضاء واملنظمــات احلكومي ــه ال ــا تبذل  م

واإلقليميــة ودون اإلقليميــة مــن جهــود للتــصدي للتهديــدات الــيت يتعــرض هلــا الــسالم واألمــن   
رة تزعـزع   الدوليان من جراء النقل غري املشروع لألسلحة الـصغرية واخلفيفـة وتكديـسها بـصو              

 بالـدور املهـم الـذي يـضطلع بـه اجملتمـع املـدين             وإذ حيـيط علمـا    االستقرار وإساءة استخدامها،    
  توفري الدعم هلذه اجلهود، يف

 يف هذا الصدد على أمهية التعاون والتنسيق وتبادل املعلومـات بـني اجلهـات               وإذ يؤكد   
 وليان مــن جــراء النقــل غــريالفاعلــة للتــصدي للتهديــدات الــيت يتعــرض هلــا الــسالم واألمــن الــد 

  املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة وتكديسها بصورة تزعزع االستقرار وإساءة استخدامها،
الوطنيـــة   بأمهيـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب       وإذ يقـــر  

ة وبروتوكوالهتــا، وبــدورها املركــزي، مبــا يف ذلــك بروتوكوهلــا بــشأن مكافحــة صــنع األســلح 
النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛ وبرنامج العمـل املتعلـق     
مبنع االجتار غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه                     
والقضاء عليه؛ والصك الدويل لتمكني الدول مـن الكـشف عـن األسـلحة الـصغرية واألسـلحة                   

فــة غــري املــشروعة وتعقبــها يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثــوق هبــا، باعتبارهــا صــكوكا  اخلفي
بالغة األمهية يف مكافحـة النقـل غـري املـشروع لألسـلحة الـصغرية واخلفيفـة وتكديـسها بـصورة                     

  تزعزع االستقرار وإساءة استخدامها،
مــن الــدول  باعتمــاد معاهــدة جتــارة األســلحة، وإذ حيــيط علمــا بقيــام عــدد وإذ يــسلم  

 إىل ما ميكـن أن تقدمـه املعاهـدة مـن إسـهام مهـم                وإذ يتطلع بتوقيع املعاهدة والتصديق عليها،     
يف حتقيق السالم واألمـن واالسـتقرار علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي ويف احلـد مـن املعانـاة                      

  البشرية وتعزيز التعاون،
ــة ا    وإذ يرحــب   ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــاون ب ــادة التع ــة    بزي ــشرطة اجلنائي ــة لل لدولي

 املــربم بــني اإلنتربــول وإدارة عمليــات ٢٠٠٩، مبــا يــشمل االتفــاق التكميلــي لعــام )اإلنتربــول(
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، إضافة إىل االتفاقـات الفرديـة املربمـة بـني اإلنتربـول وجلـان                 

ــضل      ــة أف ــوفر أدوات اختياري ــيت ت ــن، ال ــة جمللــس األم ــد   اجلــزاءات التابع ــا أدوات حتدي ــا فيه ، مب
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األسلحة وتبادل املعلومات، لكي يتسىن لألمم املتحدة والدول األعضاء تنفيـذ قـرارات اجمللـس               
  بشأن حظر توريد األسلحة تنفيذا أكثر فعالية،

 بعنـوان   ٢٠١٣أغـسطس   /آب ٢٢ بتقرير األمني العام إىل اجمللـس املـؤرخ          وإذ يرحب   
  ،)S/2013/503 (“األسلحة الصغرية”

 على مواصلة اختاذ خطوات عملية ملنع النقـل غـري املـشروع لألسـلحة              وقد عقد العزم    
ــا يف ذلــك        ــصورة تزعــزع االســتقرار وإســاءة اســتخدامها، مب ــسها ب ــة وتكدي ــصغرية واخلفيف ال

  اخلطوات الرامية إىل دعم سائر اجلهود والعمليات اجلارية،
 الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون      يرحــب بــاجلهود   - ١  

اإلقليمية ملعاجلـة النقـل غـري املـشروع لألسـلحة الـصغرية واخلفيفـة وتكديـسها بـصورة تزعـزع                     
 على إنشاء آليات للتعاون والتنسيق وتبادل املعلومـات         ويشجعاالستقرار وإساءة استخدامها،    

ودون اإلقليمـي، أو تعزيـز هـذه اآلليـات، حـسب االقتـضاء، وبوجـه        على الـصعيدين اإلقليمـي    
خــاص آليــات التعــاون اجلمركــي عــرب احلــدود وشــبكات تبــادل املعلومــات، هبــدف منــع النقــل 

املــشروع لألســلحة الــصغرية واخلفيفــة وتكديــسها بــصورة تزعــزع االســتقرار وإســاءة          غــري
  استخدامها ومكافحة هذه األنشطة والقضاء عليها بصورة تامة؛

 الــدول األعــضاء بالتزامهــا أن متتثــل امتثــاال تامــا وفعــاال حبظــر توريــد     يــذكّر  - ٢  
 مبا يف ذلـك مجيـع الوسـائل القانونيـة       األسلحة الذي يفرضه اجمللس، وأن تتخذ التدابري املناسبة،       

واإلدارية ملكافحة أي نـشاط ينتـهك هـذا احلظـر علـى توريـد األسـلحة، بـسبل منـها التعـاون،                       
وفقا لقرارات اجمللس ذات الصلة، مع مجيع كيانات األمم املتحدة ذات الـصلة؛ وذلـك بتزويـد     

نتهاكات مزعومـة حلظـر توريـد    جلان اجلزاءات ذات الصلة بكل املعلومات املهمة املتصلة بأي ا 
األســلحة؛ واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة عنــد ورود معلومــات موثــوق هبــا للحيلولــة دون توريــد  

بيــع أو نقــل أو تــصدير األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف انتــهاك ألي حظــرٍ يفرضــه  أو
فني املكلفـني  جملس األمن على توريد األسلحة؛ وتيسري سبل الوصـول دون عراقيـل أمـام املـوظ               

مـن جانـب اجمللــس وفقـا للواليــات الـصادرة عــن اجمللـس هبــذا الـشأن؛ وتطبيــق املعـايري الدوليــة        
  الصلة باملوضوع من قبيل الصك الدويل للتعقب؛ ذات

الدول األعضاء املشمولة حبظر توريد األسلحة الذي يفرضه اجمللـس إىل  يدعو    - ٣  
على النحو املطلـوب، بتجنـب حتويـل مـسار األسـلحة            تنفيذ احلظر وإنفاذه، بطرق منها القيام،       

اليت متلكها الدول أو تتحكم فيها، من خالل تعزيز أمن خمزونات األسلحة الصغرية واألسـلحة               
اخلفيفة وإدارهتا واملساءلة عنها؛ وحتـسني مراقبـة األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة املـوردة                  

ان تــسجيل األســلحة الــصغرية واألســلحة  وفقــا لالســتثناء مــن حظــر توريــد األســلحة؛ وضــم   
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اخلفيفة املضبوطة أو املصادرة أو املسلمة والتخلص منها بطريقة مناسـبة، وتنفيـذ بـرامج وطنيـة            
  لوسم األسلحة وفقا للصك الدويل للتعقب؛

 أنه جيوز لعمليات حفظ السالم التابعـة لألمـم املتحـدة ولـسائر              يكرر التأكيد   - ٤  
ــة عــضو أو   الكيانــات ذات الــصلة الــيت  منطقــة   تــستمد واليتــها مــن اجمللــس، الــيت تقــع يف دول

ــذلك،         ــدم، مــىت رأى اجمللــس ضــرورة ل ــد األســلحة، أن تق ــى توري مــشمولة حبظــر اجمللــس عل
اخلـربات املناســبة ملــساعدة حكومــة البلــد املــضيف وجلنــة اجلــزاءات ذات الــصلة وفريــق اخلــرباء  

   األسلحة ورصد االمتثال ألحكامه؛الصلة، يف تنفيذ احلظر املفروض على توريد ذي
 أن عمليــات حفــظ الــسالم هــذه والكيانــات ذات الــصلة الــيت يكــرر التأكيــد  - ٥  

تــستمد واليتــها مــن اجمللــس جيــوز هلــا، مــىت رأى اجمللــس ضــرورة لــذلك، أن تقــدم حلكومــات   
زاماهتـا  البلدان املـضيفة املـساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات، بنـاء علـى طلبـها، مـن أجـل تنفيـذ الت                    

ــلحة          ــشروع باألس ــري امل ــار غ ــصدي لالجت ــة، والت ــة القائم ــة واإلقليمي ــصكوك العاملي مبوجــب ال
الصغرية واألسلحة اخلفيفة، بسبل منها برامج مجع األسلحة ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                
اإلدمــاج، وتعزيــز املمارســات املتــصلة بــاألمن املــادي للمخزونــات وإدارهتــا، وتوطيــد قــدرات  

سجالت والتعقب، وتطوير النظم الوطنية ملراقبة الصادرات والـواردات، وحتـسني أمـن            حفظ ال 
  احلدود، وتعزيز املؤسسات القضائية والقدرة على إنفاذ القانون؛

 عـن رصـد تنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة الـذي يفرضـه          يعيد تأكيد مـسؤوليته     - ٦  
ند االقتضاء، لتعزيـز آليـات رصـد حظـر           اختاذ التدابري املناسبة، ع    ويكرر تأكيد اعتزامه  اجمللس،  

توريد األسلحة، بسبل منها إيفاد موظفني مكرسـني أو وحـدات مراقبـة مكرسـة ضـمن بعثـات                   
   حظر توريد األسلحة بصورة فعالة؛عمليات املتحدة ذات الصلة من أجل رصد األمم

ر  على تبادل املعلومات بني أفرقة اخلرباء وبعثات حفظ السالم يف إطـا            يشجع  - ٧  
الواليات املنوطة هبا وغريها من كيانات األمم املتحدة املعنية، بشأن االنتهاكات احملتملة حلظـر              
توريد األسلحة، مبا يف ذلك عمليات نقل األسـلحة غـري املـشروعة، والسمـسرة غـري املـشروعة               

تبه يف األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، واملعــامالت املاليــة غــري املــشروعة، والتجــار املــش  
  فيهم، وطرق االجتار؛

 إىل األمني العـام أن يـوعز إىل أي وكالـة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة                    يطلب  - ٨  
ذات الصلة اليت تعمل يف دولة أو منطقة مشمولة حبظر اجمللس على توريـد األسـلحة، أن تقـدم                   
أقــصى قــدر مــن املــساعدة لــدعم عمــل جلــان اجلــزاءات ذات الــصلة وأفرقــة اخلــرباء وعمليــات  
حفــظ الــسالم وســائر كيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة يف تنفيــذ ذلــك احلظــر علــى توريــد   

  األسلحة ورصد االمتثال ألحكامه؛
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 قراره بأن تقضي الدول على توريـد األسـلحة، مبـا فيهـا األسـلحة                يعيد تأكيد   - ٩  
ــسبل      ــدول أن تستكــشف ال ــه ال ــابيني، وكــذلك دعوت ــة، إىل اإلره ــصغرية واألســلحة اخلفيف  ال
الكفيلة بتكثيف وتسريع تبادل املعلومات التشغيلية املتصلة باالجتار باألسلحة، وحتـسني تنـسيق      

  اجلهود املبذولة على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل؛
 الدول األعضاء والكيانات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واملنظمـات           حيث  - ١٠  

اإلقليمية ودون اإلقليمية، اليت ميكنها القيام بذلك وحـسب االقتـضاء، علـى             احلكومية الدولية و  
التعاون وتبادل املعلومات بشأن التجار املشتبه فيهم وطرق االجتـار واملعـامالت املاليـة وأنـشطة       
السمسرة املشتبه فيهـا حـول األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة أو حتويـل مـسارها، وسـائر                

 بالنقــل غــري املــشروع لألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة أو تكديــسها    املعلومــات املتــصلة
بــصورة تزعــزع االســتقرار أو إســاءة اســتخدامها، وذلــك مــع الــدول الــيت حيتمــل أن تتــضرر      

تلك األنشطة ومـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة، مبـا يف ذلـك أفرقـة اخلـرباء الـيت تـساعد                          من
  م؛جلان اجلزاءات وعمليات حفظ السال

 الدول األعضاء إىل دعم عمليات مجع األسلحة ونزع السالح وتـسريح            يدعو  - ١١  
املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم، وكذلك برامج كفالة األمن املـادي وإدارة املخزونـات الـيت     

  ؛الغرض تضطلع هبا عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم حسب الوالية املنوطة هلذا
عـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة               الدول األ  حيث  - ١٢  

واإلقليمية ودون اإلقليمية، على اختاذ مزيد من التـدابري لتيـسري مـشاركة املـرأة علـى حنـو فعـال                    
ــل       ــة النقـ ــة مكافحـ ــذها بغيـ ــا وتنفيـ ــسياسات وختطيطهـ ــنع الـ ــات صـ ــع عمليـ ــادف يف مجيـ وهـ

ــسه    غــري ــة وتكدي ــصغرية واخلفيف ــشروع لألســلحة ال ــصورة مزعزعــة لالســتقرار وإســاءة   امل ا ب
، يف هــذا الــصدد، ويهيــباســتخدامها، والقــضاء علــى هــذه املمارســات مــن مجيــع جوانبــها،   

جبميع املـشاركني يف جهـود وضـع خطـط نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإصـالح                      
نــساء  قطــاعي العدالــة واألمــن إىل إشــراك املــرأة يف حتديــد ومراعــاة االحتياجــات اخلاصــة لل        

ــصورة       ــة اســتفادهتن ب ــسلحة، وكفال ــسلحة واجلماعــات امل ــوات امل ــسبني إىل الق واألطفــال املنت
كاملــة مــن هــذه الــربامج، بــسبل منــها التــشاور مــع اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك مــع املنظمــات  

  النسائية، حسب االقتضاء؛
اخلفيفــة  أن النقــل غــري املــشروع لألســلحة الــصغرية و وإذ يأخــذ يف االعتبــار  - ١٣  

وتكديــسها بــصورة مزعزعــة لالســتقرار وإســاءة اســتخدامها هــي أمــور تــؤجج النـــزاع وتــؤثر   
 مطالبتـه بـأن متتثـل مجيـع األطـراف يف النــزاعات املـسلحة                يعيـد تأكيـد   محاية املـدنيني، فإنـه       يف

امتثــاال صــارما لاللتزامــات املنطبقــة عليهــا مبوجــب القــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق    
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 علــى ضــرورة قيــام األطــراف املعنيــة باختــاذ مجيــع التــدابري ويــشددنــسان وقــانون الالجــئني، اإل
  الالزمة لتجنب سقوط ضحايا من املدنيني والحترام السكان املدنيني ومحايتهم؛

 األطــــراف يف النـــــزاعات املــــسلحة، يف هــــذا الــــصدد، إىل االمتثــــال يــــدعو  - ١٤  
لدويل باحترام ومحاية موظفي املساعدة اإلنـسانية واملرافـق         اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين ا    

وشحنات اإلغاثة املتعلقـة باملـساعدة اإلنـسانية، واختـاذ التـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى اآلثـار               
املـشروع   السلبية اليت تطال اجلهـات العاملـة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية مـن جـراء النقـل غـري                     

 اخلفيفة وتكديـسها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة اسـتخدامها، وأن             لألسلحة الصغرية واألسلحة  
ــدات          ــة واملع ــشحنات اإلغاث ــسريع ل ــن وال ــرور اآلم ــسري امل ــة لتي ــع اخلطــوات الالزم تتخــذ مجي

  واملوظفني دومنا أي عراقيل؛
ــة ودون   يـــشجع  - ١٥   ــة واإلقليميـ ــة الدوليـ  الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات احلكوميـ

مي املساعدة على أن تقـوم بـذلك، بنـاء علـى الطلـب، يف جمـال تـأمني               اإلقليمية القادرة على تقد   
خمزونــات احلكومــات مــن األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، وال ســيما عــن طريــق تــوفري  
التــدريب يف جمــال األمــن املــادي وإدارة املخزونــات والــتخلص بطريقــة مناســبة مــن األســلحة    

 غري املؤمنة بشكل جيـد، وذلـك بـالنظر إىل الـدور             الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة أو     
ــى         ــة علـ ــود املبذولـ ــسري اجلهـ ــم وتيـ ــة يف دعـ ــساعدة الدوليـ ــه املـ ــن أن تؤديـ ــذي ميكـ ــم الـ املهـ

الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي ملنع ومعاجلـة النقـل غـري املـشروع لألسـلحة                 من كل
  ار وإساءة استخدامها؛الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقر

 األمــني العــام ورؤســاء املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واإلقليميــة ودون يــشجع  - ١٦  
اإلقليمية على مواصلة جهودهم الرامية إىل تعزيز تعاوهنم يف التصدي للتهديـدات الـيت يتعـرض                

   من جراء األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛نهلا السالم واألمن الدوليا
 مجيــع الــدول األعــضاء الــيت مل تنــضم بعــد إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة   جعيــش  - ١٧  

ــصنيع       ــة وبروتوكوالهتــا، مبــا فيهــا بروتوكــول مكافحــة ت ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
تنفـذها،   األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة، ومل            

  على القيام بذلك؛
 على أنه مـن الـالزم أن تنفـذ الـدول األعـضاء، بـصورة كاملـة وفعالـة،               يشدد  - ١٨  

علـــى كـــل مـــن الـــصعيد الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل، برنـــامج العمـــل املتعلـــق مبنـــع االجتـــار   
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقـضاء عليـه،              غري

 الكــشف عــن األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة       والــصك الــدويل لــتمكني الــدول مــن    
املــشروعة وتعقبــها يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثــوق هبــا، وال ســيما أن تــويل اهتمامــا   غــري
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خاصــا لتطبيــق التــدابري الــواردة فيهمــا بــشأن منــع حتويــل مــسار األســلحة الــصغرية واألســلحة   
غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية اخلفيفــة، لكــي يتــسىن إحــراز تقــدم حقيقــي يف منــع االجتــار  

  واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه؛
 الــدول علــى النظــر يف توقيــع معاهــدة جتــارة األســلحة والتــصديق عليهــا حيــث  - ١٩  

أقرب وقت ممكن، ويشجع الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة               يف
ــدول    القــادرة علــى تقــدمي املــساعدة يف جمــا   ــتمكني ال ــذلك ل ــاء القــدرات علــى أن تقــوم ب ل بن

  األطراف من الوفاء بااللتزامات الواردة يف املعاهدة وتنفيذها؛
ــر     يطلــب  - ٢٠   ــاة اجمللــس مــرة كــل ســنتني بتقري  إىل األمــني العــام أن يواصــل مواف

زامـه  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، مبا يف ذلك بشأن تنفيذ هـذا القـرار، ويؤكـد اعت              عن
  النظر يف هذا التقرير يف الوقت املناسب؛

  . أن يبقي املسألة قيد النظريقرر  - ٢١  
  


	القرار 2117 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7036، المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ ما تتسم به الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من أهمية باعتبارها أكثر الأسلحة استخداما في معظم النـزاعات المسلحة الأخيرة،
	وإذ يشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة 19 آذار/مارس 2010 (S/PRST/2010/6)، و 14 كانون الثاني/يناير 2009 (S/PRST/2009/1)، و 29 حزيران/يونيه 2007 (S/PRST/2007/24)، و 17 شباط/فبراير 2005 (S/PRST/2005/7)، و 19 كانون الثاني/يناير 2004 (S/PRST/2004/1)، و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (S/PRST/2002/30)، و 31 آب/أغسطس 2001 (S/PRST/2001/21)، و 24 أيلول/ سبتمبر 1999 (S/PRST/1999/28)، وكذلك سائر قرارات المجلس ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1998 ((S/RES/1196 (1998)، وإلى بيانات رئيسه المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
	وإذ يؤكد أنه ينبغي مراعاة الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمطالب الأمنية المشروعة لجميع البلدان مراعاة تامة، وإذ يسلم بأن الدول تتاجر بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصنعها وتحتفظ بها لأسباب أمنية ورياضية وتجارية مشروعة،
	وإذ يساوره بالغ القلق لأن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها على نحو يزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها في مناطق كثيرة من العالم لا يزال يهدد السلام والأمن الدوليين، ويتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، ويسهم في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن، ويواصل تقويض اضطلاع مجلس الأمن على نحو فعال بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين،
	وإذ يقر بأن التهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها قد يختلف باختلاف الظروف الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وإذ يشجع اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجة الاحتياجات والتحديات الماثلة،
	وإذ يسلم بأهمية بناء القدرات من أجل التصدي للتهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها، ولا سيما في أفريقيا، وإذ يرحب بما تبذله الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من جهود للتصدي لهذه الآفة، وإذ يشجع بقوة توفير الدعم لهذه الجهود،
	وإذ يشدد على أهمية مساعدة الدول الأعضاء وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مجال بناء القدرات من أجل منع ومعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها،
	وإذ يشير بقلق إلى الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وسائر المعاملات المالية غير المشروعة والسمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والصلة بين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والاتجار غير المشروع بهذه الموارد وبين انتشار الأسلحة والاتجار بها، باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تأجيج العديد من النـزاعات وتفاقمها،
	وإذ يعرب عن القلق لأن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها ما فتئ يهدد سلامة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وأمنهم وينال من فعالية تنفيذهم لولايات حفظ السلام، كما يهدد سلامة أفراد المساعدة الإنسانية وأمنهم وقدرتهم على توفير المساعدة الإنسانية على نحو فعال،
	وإذ يشير ببالغ القلق إلى أن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها هي أمور تؤجج النـزاعات المسلحة وتخلّف آثارا سلبية واسعة النطاق على حقوق الإنسان وعلى كل من الصعيد الإنساني والإنمائي والاجتماعي - الاقتصادي، ولا سيما على أمن المدنيين في خضم النـزاعات المسلحة، بما يشمل اشتداد وطأة العنف ضد المرأة والفتاة مقارنة بالرجل، وتفاقم العنف الجنسي والجنساني، وإقدام الأطراف في النـزاعات المسلحة على تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الساري،
	وإذ يحيط علما بأن هذا القرار يركز على النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها، بما في ذلك في سياقات حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس،
	وإذ يعترف بأهمية مساهمة حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس في مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وفي التخفيف من حدة النـزاعات وتهيئة الظروف المواتية للتسوية السلمية للحالات التي تهدد بالإخلال بالسلام والأمن الدوليين، وإذ يعترف أيضا بإسهام حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس في دعم منع نشوب النـزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن،
	وإذ يسلّم بأهمية كفالة فعالية الأمن المادي وإدارة المخزونات من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة باعتبار ذلك وسيلة مهمة لمنع النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، وفقا للمعايير العالمية والإقليمية وبسبل تشمل تطبيق مبادئ توجيهية طوعية، من قبيل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي وضعت في إطار الأمم المتحدة بشأن كفالة وقاية أفضل، والمعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة في إطار الممارسات المتعلقة بإدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة،
	وإذ يشدد على أهمية معالجة مسألة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، من أجل منع نشوب النـزاع وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع، وإذ يؤكد، في هذا السياق، أهمية اعتماد نُهُجٍ دولية وإقليمية ووطنية شاملة إزاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تقوم على إدماج الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية الأمنية وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطفال والنساء وتشجع مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة في جميع الجهود المبذولة في سبيل صون السلام والأمن وتعزيزهما، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (S/RES/1325 (2000))،
	وإذ يؤكد على مسؤولية الدول عن منع ما ينطوي عليه النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها من تهديد للسلام والأمن الدوليين وآثار مدمرة تطال المدنيين أثناء النـزاعات المسلحة،
	وإذ يسلّم بأن إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أدى إلى ارتكاب جرائم خطيرة، وإذ يعيد من ثم تأكيد الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة عام 2005 بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، بما في ذلك الفقرتان 138 و 139 المتعلقتان بالمسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية،
	وإذ يلاحظ مع التقدير ما تبذله الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من جهود للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، وإذ يحيط علما بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في توفير الدعم لهذه الجهود،
	وإذ يؤكد في هذا الصدد على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها،
	وإذ يقر بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وبدورها المركزي، بما في ذلك بروتوكولها بشأن مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ وبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ والصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، باعتبارها صكوكا بالغة الأهمية في مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها،
	وإذ يسلم باعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، وإذ يحيط علما بقيام عدد من الدول بتوقيع المعاهدة والتصديق عليها، وإذ يتطلع إلى ما يمكن أن تقدمه المعاهدة من إسهام مهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي وفي الحد من المعاناة البشرية وتعزيز التعاون،
	وإذ يرحب بزيادة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بما يشمل الاتفاق التكميلي لعام 2009 المبرم بين الإنتربول وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقات الفردية المبرمة بين الإنتربول ولجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، التي توفر أدوات اختيارية أفضل، بما فيها أدوات تحديد الأسلحة وتبادل المعلومات، لكي يتسنى للأمم المتحدة والدول الأعضاء تنفيذ قرارات المجلس بشأن حظر توريد الأسلحة تنفيذا أكثر فعالية،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام إلى المجلس المؤرخ 22 آب/أغسطس 2013 بعنوان ”الأسلحة الصغيرة“ (S/2013/503)،
	وقد عقد العزم على مواصلة اتخاذ خطوات عملية لمنع النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى دعم سائر الجهود والعمليات الجارية،
	1 - يرحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، ويشجع على إنشاء آليات للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، أو تعزيز هذه الآليات، حسب الاقتضاء، وبوجه خاص آليات التعاون الجمركي عبر الحدود وشبكات تبادل المعلومات، بهدف منع النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها ومكافحة هذه الأنشطة والقضاء عليها بصورة تامة؛
	2 - يذكّر الدول الأعضاء بالتزامها أن تمتثل امتثالا تاما وفعالا بحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس، وأن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك جميع الوسائل القانونية والإدارية لمكافحة أي نشاط ينتهك هذا الحظر على توريد الأسلحة، بسبل منها التعاون، وفقا لقرارات المجلس ذات الصلة، مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ وذلك بتزويد لجان الجزاءات ذات الصلة بكل المعلومات المهمة المتصلة بأي انتهاكات مزعومة لحظر توريد الأسلحة؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ورود معلومات موثوق بها للحيلولة دون توريد أو بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في انتهاك لأي حظرٍ يفرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة؛ وتيسير سبل الوصول دون عراقيل أمام الموظفين المكلفين من جانب المجلس وفقا للولايات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن؛ وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع من قبيل الصك الدولي للتعقب؛
	3 - يدعو الدول الأعضاء المشمولة بحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس إلى تنفيذ الحظر وإنفاذه، بطرق منها القيام، على النحو المطلوب، بتجنب تحويل مسار الأسلحة التي تملكها الدول أو تتحكم فيها، من خلال تعزيز أمن مخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارتها والمساءلة عنها؛ وتحسين مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الموردة وفقا للاستثناء من حظر توريد الأسلحة؛ وضمان تسجيل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المضبوطة أو المصادرة أو المسلمة والتخلص منها بطريقة مناسبة، وتنفيذ برامج وطنية لوسم الأسلحة وفقا للصك الدولي للتعقب؛
	4 - يكرر التأكيد أنه يجوز لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولسائر الكيانات ذات الصلة التي تستمد ولايتها من المجلس، التي تقع في دولة عضو أو منطقة مشمولة بحظر المجلس على توريد الأسلحة، أن تقدم، متى رأى المجلس ضرورة لذلك، الخبرات المناسبة لمساعدة حكومة البلد المضيف ولجنة الجزاءات ذات الصلة وفريق الخبراء ذي الصلة، في تنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة ورصد الامتثال لأحكامه؛
	5 - يكرر التأكيد أن عمليات حفظ السلام هذه والكيانات ذات الصلة التي تستمد ولايتها من المجلس يجوز لها، متى رأى المجلس ضرورة لذلك، أن تقدم لحكومات البلدان المضيفة المساعدة في مجال بناء القدرات، بناء على طلبها، من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك العالمية والإقليمية القائمة، والتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بسبل منها برامج جمع الأسلحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتعزيز الممارسات المتصلة بالأمن المادي للمخزونات وإدارتها، وتوطيد قدرات حفظ السجلات والتعقب، وتطوير النظم الوطنية لمراقبة الصادرات والواردات، وتحسين أمن الحدود، وتعزيز المؤسسات القضائية والقدرة على إنفاذ القانون؛
	6 - يعيد تأكيد مسؤوليته عن رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس، ويكرر تأكيد اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، لتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة، بسبل منها إيفاد موظفين مكرسين أو وحدات مراقبة مكرسة ضمن بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل رصد عمليات حظر توريد الأسلحة بصورة فعالة؛
	7 - يشجع على تبادل المعلومات بين أفرقة الخبراء وبعثات حفظ السلام في إطار الولايات المنوطة بها وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المعنية، بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، والسمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمعاملات المالية غير المشروعة، والتجار المشتبه فيهم، وطرق الاتجار؛
	8 - يطلب إلى الأمين العام أن يوعز إلى أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تعمل في دولة أو منطقة مشمولة بحظر المجلس على توريد الأسلحة، أن تقدم أقصى قدر من المساعدة لدعم عمل لجان الجزاءات ذات الصلة وأفرقة الخبراء وعمليات حفظ السلام وسائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة في تنفيذ ذلك الحظر على توريد الأسلحة ورصد الامتثال لأحكامه؛
	9 - يعيد تأكيد قراره بأن تقضي الدول على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى الإرهابيين، وكذلك دعوته الدول أن تستكشف السبل الكفيلة بتكثيف وتسريع تبادل المعلومات التشغيلية المتصلة بالاتجار بالأسلحة، وتحسين تنسيق الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي؛
	10 - يحث الدول الأعضاء والكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، التي يمكنها القيام بذلك وحسب الاقتضاء، على التعاون وتبادل المعلومات بشأن التجار المشتبه فيهم وطرق الاتجار والمعاملات المالية وأنشطة السمسرة المشتبه فيها حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تحويل مسارها، وسائر المعلومات المتصلة بالنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تكديسها بصورة تزعزع الاستقرار أو إساءة استخدامها، وذلك مع الدول التي يحتمل أن تتضرر من تلك الأنشطة ومع كيانات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك أفرقة الخبراء التي تساعد لجان الجزاءات وعمليات حفظ السلام؛
	11 - يدعو الدول الأعضاء إلى دعم عمليات جمع الأسلحة ونزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، وكذلك برامج كفالة الأمن المادي وإدارة المخزونات التي تضطلع بها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حسب الولاية المنوطة لهذا الغرض؛
	12 - يحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على اتخاذ مزيد من التدابير لتيسير مشاركة المرأة على نحو فعال وهادف في جميع عمليات صنع السياسات وتخطيطها وتنفيذها بغية مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة مزعزعة للاستقرار وإساءة استخدامها، والقضاء على هذه الممارسات من جميع جوانبها، ويهيب، في هذا الصدد، بجميع المشاركين في جهود وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاعي العدالة والأمن إلى إشراك المرأة في تحديد ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المنتسبين إلى القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وكفالة استفادتهن بصورة كاملة من هذه البرامج، بسبل منها التشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك مع المنظمات النسائية، حسب الاقتضاء؛
	13 - وإذ يأخذ في الاعتبار أن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة مزعزعة للاستقرار وإساءة استخدامها هي أمور تؤجج النـزاع وتؤثر في حماية المدنيين، فإنه يعيد تأكيد مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف في النـزاعات المسلحة امتثالا صارما للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويشدد على ضرورة قيام الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم؛
	14 - يدعو الأطراف في النـزاعات المسلحة، في هذا الصدد، إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية موظفي المساعدة الإنسانية والمرافق وشحنات الإغاثة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، واتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على الآثار السلبية التي تطال الجهات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير المرور الآمن والسريع لشحنات الإغاثة والمعدات والموظفين دونما أي عراقيل؛
	15 - يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القادرة على تقديم المساعدة على أن تقوم بذلك، بناء على الطلب، في مجال تأمين مخزونات الحكومات من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما عن طريق توفير التدريب في مجال الأمن المادي وإدارة المخزونات والتخلص بطريقة مناسبة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة أو غير المؤمنة بشكل جيد، وذلك بالنظر إلى الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المساعدة الدولية في دعم وتيسير الجهود المبذولة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي لمنع ومعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها؛
	16 - يشجع الأمين العام ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة جهودهم الرامية إلى تعزيز تعاونهم في التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من جراء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
	17 - يشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، بما فيها بروتوكول مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ولم تنفذها، على القيام بذلك؛
	18 - يشدد على أنه من اللازم أن تنفذ الدول الأعضاء، بصورة كاملة وفعالة، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، ولا سيما أن تولي اهتماما خاصا لتطبيق التدابير الواردة فيهما بشأن منع تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لكي يتسنى إحراز تقدم حقيقي في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه؛
	19 - يحث الدول على النظر في توقيع معاهدة تجارة الأسلحة والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، ويشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القادرة على تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات على أن تقوم بذلك لتمكين الدول الأطراف من الوفاء بالالتزامات الواردة في المعاهدة وتنفيذها؛
	20 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل موافاة المجلس مرة كل سنتين بتقرير عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك بشأن تنفيذ هذا القرار، ويؤكد اعتزامه النظر في هذا التقرير في الوقت المناسب؛
	21 - يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.

